ESBORRANY DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE: SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL FUNGIBLE D’INFORMÀTICA ORIGINAL I COMPATIBLE

Procediment: OBERT
Dia: 12-05-2017
Hora: 12’40 a 13’30 h
Assistents:
President:
Miquel Cabot, Regidor Contractació
Secretària:
Paula Baltasar, Secretària de l’Ajuntament de Marratxí
Vocals:
Mª Magdalena Bestard - Interventor Acctal
Paz Garcia – Àrea Econòmica
Felip Ramis – TAG de contractació
Asessor:
Antoni Matas – Director de l’Àrea Econòmica
No hi assisteixen representants dels licitadors:
LICITADORS:
1.- Distribuciones Universal
2.- Label Inf. S.L.
3.- Gersa Inf. S.L

Pressupost base de licitació: 18.000,00 € IVA exclòs / 21.780,00 € IVA inclòs.
La mesa procedeix a l’obertura del sobre nº 1 comprovant que la documentació aportada és
correcte.
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre nº 3 i es revisa la documentació que conté,
passant-se a puntuar el que es detalla a la taula de valoracions més avall detallada a la seva
columna “criteri tècnic”.
Seguidament s’obri el sobre nº 2 “oferta econòmica”. Revisat el seu contingut es procedeix a
valorar el respectiu annexe dels licitadors.
Els membres de la Mesa, havent observat les ofertes econòmiques, acorden deixar
constància que el licitador nº 3 “Gersa Informàtica S.L.”:
1r.- A l’annex 3 “Preus ofertats d’articles originals i compatibles”, a la columna corresponent
als articles “originals” suma valors totals de productes rebaixats i altres productes
incrementats en preu respecte al “preu de sortida”, quan per a la puntuació d’aquest criteri,
conforme a l’apartat b1./1.1 del “QUADRE DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE” de les prescripcions administratives diu textualment ”...per a la puntuació

d’aquest apartat es tindrà en compte el valor total de les rebaixes ofertes per a cada un dels
productes recollits a l’esmentat annex 3”. Amb la formulació presentada per “Gersa
Informàtica SL” queda desvirtuada la finalitat d’aquest criteri.
2n.- Alhora es deixa constància que en el Plec de Prescripcions Administratives es permet
deixar en blanc caselles d’aquests productes originals (“Si quedés qualsevol referència sense
oferir, el licitador que resulti adjudicatari restarà obligat a subministrar l’esmentat article al
preu de sortida durant tota la vigència del contracte”), preu aquest darrer entès com a preu
màxim de referència, fet que s’ha d’entendre indubtablement com a limitador del preu màxim
unitari dels productes a oferir, i per tant sense poder acceptar preus a l’alça, tipus de preu,
aquests, que sí ofereix el licitador “Gersa Informàtica SL”.
3r.- En relació al concepte de “preus unitaris” com a element a partir del qual es valorin ofertes
s’ha d’entendre en sentit de rebaixa o com a molt d’igualtat de preu al de sortida, el concepte
d’ “oferta” que presenta el licitador defuig d’ambdós sentits acabats d’expressar (rebaixa o
igualtat de preu). La mesa entén8 que no es poden acceptar preus unitaris més elevats que
els de sortida i més davant el fet de comprovar que sí és possible la seva rebaixa.
Per tant, els membres de la mesa declinen valorar o puntuar aquest criteri d’originals al
licitador “Gersa Informàtica S.L” atenent a que l’oferta presentada no s’ajusta als requisits
establerts als Plecs de condicions.
D’acord amb l’exposat anteriorment la mesa deixa constància de les següents puntuacions:
Licitadors

Annex

Criteri

1

técnic
10%

Distribuciones

Criteri econòmic 90 %
Originals 50%

Catàleg 25%

Punts
Compatibles
15%

si

10

3.648’23

49’39

50%

25

678’40

14’77

99’17

Label Inf. S.L.

si

10

3.603’93

50

10%

5

668’19

15

80

Gersa Inf. S.L

si

10

3.738’28

--

30%

15

887’09

11’30

36’30

Universal

Per tant, la mesa, un cop realitzades les valoracions oportunes acorda elevar a l’òrgan de
contractació, perquè procedeixi a realitzar l’adjudicació del SUBM SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL FUNGIBLE D’INFORMÀTICA ORIGINAL I COMPATIBLE a favor de l’empresa
Distribuciones Universal Mallorca, S.L. representada pel Senyor Josep Bartra Haureberg, per
un període d’1 any prorrogable per un any més i pels preus unitaris que figuren a l’oferta del
licitador , que s’adjunta a aquesta acta com annex.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la reunió de la que s’estén la present acta, que
com a Secretària don fe.

